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КАКВО ОЗНАЧАВА ДА ХОДИШ В ДУХА! 
 

Дейвид Уилкерсън 
15 Август 1994 

 

Божията цел за всяко от Неговите деца е да се предадем на царуването и управлението на 
Святия Дух: „Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим” (Галатяни 5:25). 

С други думи: „Ако Той живее в теб, нека те ръководи!” 

В това послание искам да ти покажа две неща: 1) Какво означава да ходиш в Духа; и 2) Как да 
започнеш да го правиш. 

Аз не съм достигнал все още напълно това славно ходене, но напредвам! 

Мисля, че Деяния 16 глава е един от най-добрите примери за това какво означава да ходиш 
в Святия Дух. Чували сме този израз през целия си живот – да „ходиш в Духа”, но какво 
означава? 

1. Ходенето в Духа означава невероятно, подробно ръководство и 
ясни решения! 

Святият Дух дава абсолютни, ясни, подробни инструкции на онези, които ходят в Него. Ако ти 
ходиш в Духа, значи не си объркан, решенията ти не са неясни. 

Ранните християни не ходеха объркани. Те бяха водени от Духа във всяко решение, 
движение и действие! Духът им говореше и ги напътстваше през цялото време. Не беше 
взето нито едно решение без консултация с Него. Мотото на църквата в Новия Завет беше: 
„Който има уши да чуе, нека чуе какво казва Духа!” 

Може би си чувал проповедници и мисионери да казват: „Нуждата съответства на призива. 
Исус каза „Отидете”, значи – отиваме! Идете по целия свят, проповядвайте Евангелието и 
правете ученици!” 

Възлюбени, това е само половината истина. Ние трябва да ходим по целия свят с 
Евангелието, и призива е към цялата църква. Но трябва да отидем, само когато и където ни 
води Духа! Идеята, че просто трябва да си „стегнем багажа и да тръгнем” няма нищо общо с 
ходенето в Духа. 

Днес служа в Ню Йорк, защото Святия Дух ми каза съвсем ясно: „Отиди в Ню Йорк и издигни 
църква.” Той ми каза и кога да дойда. Никой дявол или демон не може да ме помръдне от 
това, защото Духът ми даде подробни инструкции. Спомням си как стоях между Бродуей и 
Седмо авеню, плачейки, с вдигнати ръце. Святият Дух каза: „Ще издигна църква точно в този 
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район. Покори ми се, Дейвид. Започни църква в Ню Йорк!” Таймс Скуеър Чърч не е някаква 
случайност. Тя е резултат от ясните, подробни инструкции на Святия Дух! 

Библията казва: „От устата на двама или трима свидетели ще се потвърди всяка работа” (2 
Коринтяни 13:1, Матей 18:16). 

Искам да ви представя трима свидетели на моето послание: Павел, Сила и Тимотей. Всеки от 
тях беше пълен със Святия Дух и ежедневно ходеше в Него. А в Деяния 16 глава тези мъже 
ни показват какво можем да очакваме в такова ходене. 

Павел беше избрал Сила и Тимотей да ходят с него из църквите, за да ги установят: „Така 
църквите се утвърждаваха във вярата и от ден на ден се умножаваха числено” (Деяния 16:5). 

По времето на Павел нямаше по-нуждаещ се континент от Азия. Тази земя тънеше в 
абсолютен мрак. И както много ревностни служители днес, Павел искаше да отиде там, 
където имаше нужда, но в следните случаи Духът му забрани да проповядва в Азия: „...И 
апостолите преминаха фригийската и галатийската земя, като им се забрани от Светия Дух да 
проповядват словото в Азия...” (стих 6). 

Те тръгнаха натам, но Духът каза: „Не, сега не може да отидете!” 

Павел каза: „Ами, нека отидем във Витиния! Там хората тънат в мрак, а на нас ние 
заповядано да отидем. Да вървим!” Но Духът отново не им позволи: „И като дойдоха до 
Мизия, се опитаха да отидат във Витиния, но Исусовият Дух не им позволи” (стих 7). 

Нищо чудно, че толкова много мисионери се връщат от полето след кратък престой там. 
Много от тях са разочаровани и отчаяни, защото не са били водени от Духа. Те са отишли с 
ревност, но без да потърсят съвета на Святия Дух. Не са били изпратени от Него! 

Павел и хората му стигнаха в Троада, без да знаят накъде да поемат. Точно тогава Павел 
имаше видение: „И през нощта на Павел му се яви видение: един македонец стоеше и го 
молеше, като казваше: Ела в Македония и ни помогни!” (стих 9) 

Моля забележете – добре, че в това видение Духът не каза на Павел цялата история, която 
щеше да се случи. Човекът, който го викаше бе надзирател в затвора, канещ го да дойде и да 
прекара една нощ там! 

Възлюбени, вие също ще бъдете изпитвани, когато започнете да ходите в Духа. Павел и 
двамата му млади слуги със сигурност бяха изпитвани. Когато пристигнаха във Филипи, 
македонски град, те не намериха никакви мъже, а само жени! 

„А в събота излязохме вън от портата край една река, където предполагахме, че е място за 
молитва; и седнахме и говорихме на събраните там жени. И една жена на име Лидия, от 
град Тиатир, продавачка на морави платове, която почиташе Бога, слушаше и Господ отвори 
сърцето й.... И като се кръсти тя и домът й, ни помоли, казвайки: Ако ме признавате за 
вярваща в Господа, влезте в къщата ми и останете! И ни принуди” (стихове 13-15). 
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Можете ли да си представите какво трябва да е казал Павел на младите си приятели по пътя 
към дома на Лидия? „Мислех, че съм видял мъж, който вика за помощ. Но, освен жени тук 
няма никой друг – никакъв мъж не се вижда! Вярвам, че правилно чух Бог.” 

Ние се разстройваме, когато Бог ни каже нещо, а то не се случи точно по начина, по който 
сме го чули. Искаме всеки детайл да е на мястото си, и ако не „видим мъжа” веднага, 
бързаме да поставим всичко под въпрос! 

През това време обаче, Бог беше отворил сърцето на Лидия. Няколко жени се спасиха, Бог се 
движеше, но мъж не се виждаше! Всъщност, Бог ще извърши всевъзможни велики, 
неочаквани чудеса по пътя към видението и покорството! 

Филип и Петър също ходеха в Духа и получиха много подробни, 
невероятни напътствия! 

Бог използва мощно Филип, за да започне съживление в Самария. Хората се спасяваха, 
изцеряваха и освобождаваха от демони, но Духът каза на Филип да остави Самария и вместо 
това да отиде в пустинята Газа. Така че, Филип в покорството си се приготви, сбогува се и 
тръгна към мястото. 

По пътя идваше етиопски евнух с колесница, който четеше книгата на Исая. 

„А Духът каза на Филип: Приближи се и придружи тази колесница. И Филип се завтече...” 
(Деяния 8:29-30). 

Внезапно Филип отвори посланието на Исая 53 глава и откри Исус на този човек. В 
следващия момент, човекът прие Христос и беше кръстен. Тогава „... когато излязоха от 
водата, Господният Дух грабна Филип и скопецът вече не го видя...” (стих 39). 

Много хора имат проблем с този стих: „Господният Дух грабна Филип...”, но аз нямам. Духът 
беше там, когато бяха създадени небето и земята. Той направи това заедно с Отец. Така че, 
Той определено може да отнесе човек до следващото място, на което да проповядва! 

Петър се молеше на покрива, когато Бог му показа видение. Той го учеше: „Не наричай 
нечисто нищо, което съм казал, че е чисто.” Докато се случваше това, трима мъже застанаха 
пред портата на Петър, питайки: „Тук ли живее Симон Петър?” 

Духът каза на Петър: „Слез долу – има трима мъже пред вратата. Те ще те помолят да 
отидеш с тях и ти ще отидеш. Не се съмнявай в нищо, просто отиди!” (виж Деяния 10:19-22) 

Това бяха абсолютно ясни, подробни инструкции! 

По-късно, в Ерусалим, Петър каза на братята защо яде с необрязаните езичници: „И Духът ми 
каза да отида с тях, без да се двоумя...” (Деяния 11:12). 

Петър каза: „Духът ми каза да го направя. Ядох с тях, защото Святия Дух ми го каза ясно!” 
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Ранната църква никога не изпращаше работници или мисионери, освен ако Святия Дух не ги 
избереше и ръкоположеше. Хората не отиваха просто така при апостолите и не казваха: 
„Виж, имам призив да отида в Кипър, Пафос, Перга, Пергам. Моля те, помажи ме, 
ръкоположи ме, изпрати ме с благословията си!” 

Не, Святият Дух говореше ясно на молитвени събрания, посочвайки онези, които наистина 
бяха помазани от Бог: „И като служеха на Господа и постеха, Светият Дух каза: Отделете Ми 
Варнава и Савел за работата, за която съм ги призовал. Тогава, като постиха и се помолиха, 
положиха ръце на тях и ги изпратиха. И така, изпратени от Светия Дух, те слязоха...” (13:2-4). 

Ако попиташ Святия Дух, Той ще ти каже всичко, което трябва да знаеш, включително и това 
къде и кога да отидеш! 

В тези невероятни напътствия са включени точни предупреждения за това какво предстои. 
Святият Дух ще те предупреди, за да те подготви: „А когато дойде Онзи, Духът на истината, 
ще ви води в цялата истина; защото няма да говори от Себе Си, а каквото чуе, това ще 
говори, и ще ви извести за идните неща” (Йоан 16:13). 

Исус не говори само за пророчества и бъдещи събития. Той говори за живота ти! Да ходиш в 
Святия Дух, означава да бъдеш воден от Него по много практичен начин в ежедневието ти. 
Той, например, показа на ранната църква, че идва глад: „И един от тях на име Агав стана и 
обяви чрез Духа, че ще настане голям глад по целия свят, какъвто и настана в дните на 
Клавдий. Тогава учениците наредиха да изпратят помощ на братята, които живееха в Юдея” 
(Деяния 11:28). 

Святият Дух ги предупреди, че се задава глад и те започнаха да събират дарения за другите 
вярващи! 

Духът предупреди също така Павел, че при пътуването му до Ерусалим той ще бъде хвърлен 
в затвора: „...пророк на име Агав слезе от Юдея. И като дойде при нас, взе пояса на Павел и 
си върза краката и ръцете, и каза: Ето какво казва Светият Дух: Така юдеите в Ерусалим ще 
вържат човека, на когото е този пояс, и ще го предадат в ръцете на езичниците” (21:10-11). 

Павел беше предупреден, беше му казано да се подготви! Святият Дух винаги ни 
предупреждава! 

2. Да ходиш в Духа означава никога да не се страхуваш от 
демонично безпокойство! 

Ако ходиш в Духа, непрестанно ще бъдеш притесняван от демоничните сили. Но ти никъде, 
никога не трябва да се плашиш от никоя демонична сила! 

Павел непрестанно беше тормозен от демоничните сили. Той проповядваше на Сергий 
Павел, управителя на остров Пафос, когато демоните се опитаха да се намесят: 
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„...лъжепророк, юдеин на име Вариисус... се стараеше да отвърне управителя от вярата” 
(Деяния 13:6-8). 

Вариисус означава „син на Исус” или „ангел на светлината”. Дяволът се бореше срещу Павел! 
Но Святия Дух бликна в апостола: 

„Но Савел... изпълнен със Свети Дух...каза... сине дяволски, враг на всяка правда, няма ли да 
престанеш да извращаваш правите пътища на Господа? И сега, ето, ръката на Господа е 
върху теб: ти ще ослепееш и няма да виждаш слънцето за известно време. И веднага върху 
него падна мрак и тъмнина; и той се луташе, като търсеше някой да го води за ръка. Тогава 
управителят, като видя станалото, повярва, смаян от Господното учение” (стихове 9-12). 

Павел, „пълен със Святия Дух”, събори всички сили на тъмнината! 

В Деяния 16 глава, дяволът отново се изправи срещу служението на Святия Дух и Павел 
отново отговори: „И като отивахме на молитва, ни срещна една слугиня, която имаше 
предсказвателен дух и докарваше голяма печалба на господарите си чрез предсказването 
си. Тя вървеше след Павел и нас и викаше, като казваше: Тези хора са слуги на Всевишния 
Бог, които ви проповядват път за спасение. И тя правеше това много дни. Но защото много 
дотегна на Павел, той се обърна и каза на духа: Заповядвам ти в Името на Исус Христос да 
излезеш от нея. И той излезе в същия час” (16:16-18). 

Тук искам да спра и да предизвикам всеки християнин, който твърди, че ходи в Духа: не е 
достатъчно да ти „дотегне” от опитите на Сатана да те притесни! На Павел му дотегна, което 
означава „обезпокои, разтревожи”. И той позволи това много дни. Но колко време трябва да 
търпиш Сатана да те притеснява, да скърбиш ненужно, да пречи на работата ти? 

Това беше върху Павел дълго време. То трябва да е оказало въздействие на физическото му 
тяло. Но Божият Дух избликна в него и той каза: „Това е, стига! В името на Исус, махай се!” 

Възлюбени, ние търпим дявола твърде много! Идва време, когато трябва да се изправим в 
силата на Святия Дух и да кажем: „Стига, това беше! Заповядвам ти в името на Исус да си 
тръгнеш!” 

3. Да ходиш в Духа означава да си свободен от безпокойства, 
независимо какво ти се случва! 

Когато вземеш властта и заповядаш на демоните да бягат, Сатана ще излезе срещу теб с 
целия си арсенал. Той ще ти докара всевъзможни проблеми и кризи! 

Веднага след като Павел изгони демоните от обладаното момиче, Сатана се разбушува. Той 
подбуди тълпата срещу Павел и Сила и изведнъж те се озоваха в ужасна криза! 

Градските управници ги биха с камшици и ги хвърлиха в затвора. Мога да чуя как дявола 
казва при всеки удар върху гърбовете им: „Значи си мислехте, че сте спечелили, а? Мислите 
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си, че ще гоните демоните ми и ще имате власт над мен? На ви сега! Ще ви бия, ще ви 
хвърля в затвора, ще ви окова. Нека ви видя после как ще хвалите Господ!” 

Дяволът изглежда не знаеше, че колкото повече биеш с камшици Божия слуга, който ходи в 
Духа, толкова повече хваление излиза от него! Ако го хвърлиш в криза, оковеш го в 
проблеми и грижи, той ще пее, вика и ще се покланя! 

„Но посред нощ Павел и Сила се молеха и пееха химни на Бога, а затворниците ги слушаха” 
(Деяния 16:25). 

Ако ще ходим в Духа, тогава трябва да вярваме на Бог за свръхестествено освобождение от 
всяко робство на Сатана. Няма значение дали Бог ще трябва да предизвика земетресение, за 
да ни освободи. Всъщност, точно това направи Той за Павел: „И изведнъж стана голямо 
земетресение, така че основите на тъмницата се поклатиха, и веднага всички врати се 
отвориха и оковите на всички паднаха” (стих 26). 

Сатана ще се опита да ти стовари най-страшните изкушения или изпитания, пред които 
някога си се изправял. Той иска да се удавиш във вина, осъждение, себе анализ. Скъпи 
светии, трябва да се изправите в Духа и да преместите поглед от обстоятелствата и робството 
си. Не се опитвайте да си обясните всичко. Започнете да хвалите, пеете, вярвате на Бог и Той 
ще се погрижи за освобождението ви! 

4. Да ходиш в Духа означава никога повече да не се страхуваш от 
човек! 

Когато управниците наредиха да освободят Павел и Сила от затвора, Павел отказа да излезе 
с думите: „Биха ни публично, без да сме били осъдени – нас, които сме римляни – и ни 
хвърлиха в тъмница; и сега тайно ли ни извеждат? Не така, но нека те сами дойдат и ни 
изведат!” (Деяния 16:37) 

Бог не желае да се промъкваш покрай хората, които са служили като инструменти на дявола, 
за да те тормозят. Той иска да преживееш освобождение с високо вдигната глава. Той иска 
да приготви за теб трапеза в присъствието на враговете ти! 

„Нека те сами дойдат и ни изведат!” Павел не говореше от гордост. Това беше Святия Дух в 
него, който казваше: „Тези, които ходят в Духа не се страхуват от хора. А срамът, който се 
опитаха да ти наложат, ще бъде върху тяхната глава!” 

Господи, дай ни святата смелост на Павел! Ние знаем, че сме повече от победители в 
Христос, Който ни укрепява. Нека дяволът и хората му бъдат подложени на срам. Но онези, 
които ходят с Бог, никога няма да се посрамят! 

А сега към втората част на посланието ми: 
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Как можеш да придобиеш такова ходене в Духа? 

Заповедта да ходим в Духа е за всички, не само за някои супер светии! Ето как става това: 

1. Трябва да ходиш по този начин с цялото си естество! Първо помоли Святия Дух да ти бъде 
водач и приятел: „...искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се 
отвори” (Лука 11:9). 

Ако си спасен, Святият Дух вече ти е даден. Сега Го помоли да дойде на власт, предай Му се! 
Трябва да решиш в сърцето си, че искаш Той да те води и напътства. Моисей каза за 
последните дни: „Но оттам ще потърсите ГОСПОДА, своя Бог, и ще Го намериш, ако Го 
потърсиш с цялото си сърце и с цялата си душа” (Второзаконие 4:29). 

„...Той ти даде да чуеш гласа Му, за да те научи...” (стих 36). 

2. Фокусирай се върху това да познаваш и чуваш Духа и премести погледа от проблемите и 
изкушенията си. Павел, Сила и Тимотей щяха да се свиват от страх и депресия, ако се бяха 
съсредоточили върху проблемите си. Вместо това, те се фокусираха върху Бог – хвалеха Го и 
Му се покланяха! 

Повечето пъти, когато отиваме да се молим, ние се съсредоточаваме върху миналите си 
провали. Преповтаряме непрекъснато пораженията си с думите: „О, колко далеч бих бил, 
ако не бях предал Бог и не бях объркал миналото си!” 

Възлюбени, трябва да забравите всичко от миналото си! То е покрито от Кръвта и да се 
тревожите за него означава да си губите времето. Така че, забравете за вчера, забравете 
дори за преди един час. Забравете също и за бъдещето, защото само Господ знае какво 
предстои. По-добре се фокусирайте върху Святия Дух с цялото си сърце и ум. Започнете да Го 
обичате изцяло! 

3. Прекарвай много време в общение със Святия Дух. Той няма да говори с никой, който 
бърза. В цялото Божие Слово се говори за това да Го чакаш! 

Когато се молиш, не се заблуждавай, че първото нещо, което ти дойде на ум е гласа на Духа. 
Не, плътта ти и дявола знаят, че ти желаеш да чуеш гласа Му и ще побързат да инжектират в 
теб думи, които не са правилни! 

Чакай търпеливо. Търси Господ и Го хвали. Вземи власт над другите гласове, които ти 
нашепват мисли. Вярвай, че Духът е по-велик от тях, и че Той няма да позволи да бъдеш 
измамен или заслепен. Искай да насочиш сърцето си към Него като Яков и не Го оставяй да 
си отиде преди да те е благословил! 

 

 



www.sviatost.info  

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА ХОДИШ В ДУХА! 8 8 

А сега нека ви покажа един по-дълбок смисъл от ходенето в Духа! 

Благодаря на Бог за всичко, което описах относно ходенето в Духа: изключително 
подробните инструкции, силата над демоничната намеса, това да си зависим от Господ без 
да се тревожиш за нищо, да си свободен от страха от хората. Но всяко от тези благословения 
трябва да е само вторичен продукт от едно по-задълбочено ходене в Духа. Аз вярвам, че 
най-дълбоката форма на ходене в Духа надвишава всичко това! 

Примерът се намира в 1 Царе 9 глава. Тук Саул беше изпратен от баща си да намери 
изгубените магарета. Той взе един слуга със себе си и претърси цялата земя на Ефрем, 
Салим, Вениамин и Суф. Накрая се обезкуражи и беше готов да се върне. Но тогава слугата 
му каза за Самуил – пророк, който вероятно можеше да му каже къде да намери магаретата. 

В този случай аз виждам Саул като онзи тип вярващ, който търси само посока. Всичко, което 
си мислеше, беше: „Къде са ми магаретата? Къде да ида? Накрая на силите си съм!” 

Междувременно, Бог вече беше казал на Самуил, че един младеж ще да дойде при него, и 
че той трябва да го помаже. Тук Самуил е преобраз на Святия Дух, който познава Божия ум; 
той има предвид нещо повече от посока. Той знае, че Саул е бил избран от Бог да играе роля 
във вечните небесни цели! 

Първото нещо, което направи Самуил, когато пристигна Саул, беше да го покани на 
пиршество: „...Изкачи се пред мен на високото място, защото вие ще ядете с мен днес; а утре 
ще те изпратя и ще ти кажа всичко, което е в сърцето ти” (1 Царе 9:19). 

Точно това е, което Святия Дух иска от нас: да седнем на Господната трапеза и да Му служим 
– да прекараме време заедно, да чуем сърцето Му. 

Самуил накара Саул да изчисти ума си, така че да могат да разговарят: „А колкото до 
магариците ти, които се изгубиха преди три дни, не ги мисли, защото се намериха...” (стих 
20). 

Самуил казваше: „Сега не се фокусирай върху това да получиш напътствие, това е решено. 
Има нещо по-важно. Трябва да познаваш Божието сърце – вечните Му цели!” 

Самуил положи цяла плешка месо пред Саул и те прекараха време в разговор: „и той говори 
със Саул на покрива на къщата” (стих 25). След разговорите тази нощ, Самуил помоли Саул 
да изкара слугата си от стаята, за да могат да разговарят на четири очи: „Кажи на слугата да 
отиде пред нас... А ти постой малко, за да ти известя Божието слово. Тогава Самуил взе съда 
с масло и го изля на главата му, и го целуна, и каза: Не те ли помаза ГОСПОД за княз над 
наследството Си?” (9:27, 10:1) 

Виждате ли какво казва Бог тук? „Ако наистина искаш да ходиш в Духа, ако наистина искаш 
помазанието Ми, ще трябва да поискаш от Мен нещо повече от посока. Трябва да дойдеш в 
присъствието Ми и да опознаеш сърцето Ми, желанията Ми! Виж, искам да те помажа, да те 
видя в царството Си!” 



www.sviatost.info  

КАКВО ОЗНАЧАВА ДА ХОДИШ В ДУХА! 9 9 

Възлюбени, забрави за посоката, забрави всичко засега! Позволи на Святия Дух да те научи 
на дълбоките, скрити Божии неща. Стой кротко в присъствието Му и Му позволи да ти 
покаже Господното сърце. Това е ходенето в Духа в най-висшата му форма! 

Когато направиш така, ще дойде посоката, а на теб дори няма да ти се налага да се молиш за 
нея! Когато Саул си тръгваше, Самуил каза: „Между другото, отиди до гроба на Рахил и там 
ще ти кажат къде са ти магаретата” (виж 10:2). 

След което Саул получи едни от най-невероятните подробни инструкции в цялото Божие 
Слово! 

Бог притежава скъпоценно миро за помазване, което иска да излее върху теб. Той иска да 
излезеш от присъствието Му с аромата на помазанието Му, а когато си тръгваш, Той ще 
прошепне: „А, между другото, ето ти онова, което искаше да знаеш...” Той обещава: „И 
ГОСПОД ще направи да се чуе славният Му глас...” (Исая 30:30). 

Искаш ли да ходиш в Духа? Тогава насочи сърцето си да Го търсиш днес. Ще се научиш да 
познаваш гласа Му с ясни, подробни указания. 

Амин! 
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